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Tid och plats  
Onsdagen den 26 april 2017, kl. 17.00-17.25, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
 
Omfattning 
§§ 64-79 
 
Beslutande ledamöter 
Helene Sandberg (S) ordförande 
Andreas Cerny (L) 1:e vice ordförande 
Anita Spjuth (V) 2:e vice ordförande 
Anders Jonsson (S) 
Per Flensburg (MP)  
Birgitta Bergman (M)  
Lisa Berglund (KD) 
Anna-Lena Svensson Forsberg (C) 
Niklas Hallberg (SD) 
 
Övriga närvarande 
Sofia Bohlin (S) 
Sead Omerovic (S) 
Amanda Wiktorsson (M) 
Alva Mannberg (M)  
Anders Waldau utbildningschef 
Michael Malmström controller 
Eva Lindström nämndsekreterare 
Towe Norder personalföreträdare 
Anders Mases personalföreträdare 
 
Gruppöverläggning 
Partiöverläggningar för den rödgröna gruppen ägde rum den 19 april kl. 17.30-20.30. 
Partiöverläggningar för alliansgruppen ägde rum den 19 april kl.15.30-17.00. 
Partiöverläggningar för Sverigedemokraterna ägde rum den 25 april kl. 20.00-21.00. 
 
§ 64 
Justering 
Anders Jonsson (S) med Per Flensburg (MP) som ersättare utses tillsammans med 
mötesordföranden att justera dagens protokoll.  Justeringen äger rum på Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen fredagen den 28 april 2017. 
 
§ 65 
Godkännande av föredragningslistan 
Upprättad föredragningslista godkänns. 
 
§ 66 
Allmänhetens frågestund 
Ingen allmänhet närvarar vid dagens sammanträde. 



 PROTOKOLL  
 Sammanträdesdag 
 2017-04-26   2(9) 
 

 
§ 67 Dnr 2017/UN0078 042 
Budgetuppföljning mars 2017 
Prognosen för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden visar ett minus på 7,1 mnkr. 
I det prognostiserade resultatet ingår bufferten som är 4,9 mnkr. Utöver detta har Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden tillåtelse att använda 7,1 mnkr som planeras användas till 
fortsatt uppbyggnad av de nationella programmen. Tillåtelse att göra ett resultat på minus 7,1 
mkr har beslutats i Kommunstyrelsen. 
 
Stor osäkerhet råder beträffande elevantalet för höstterminen vilket påverkar interkommunala 
ersättningar för gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad budgetuppföljning för mars 2017. 

 
§ 68 Dnr 2016/UN0122 041 

Omfördelning i Budget 2017 
Kommunfullmäktige gav i Budget 2017 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett utökat 
kommunbidrag med 5,0 mnkr för kompetensutveckling det s.k. ”Skollyftet”. Ombudgetering 
görs enligt upprättat förslag, ombudgetering 1 och 2 (bilaga 1-2 till protokollet. 
 
Friskolornas del av bufferten delas ut enligt upprättat förslag, ombudgetering 3 (bilaga 3 till 
protokollet). 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ombudgetering 1-3 i 2017 års budget. 
 
§ 69 Dnr 2017/UN0110 612 
Riktlinjer för Boråselevers möjligheter till studie r vid svenska gymnasiala 
utlandsskolor 
2015-04-21 fastställde Utbildningsnämnden Riktlinjer för Boråselevers möjligheter till studier 
vid svenska gymnasiala utlandsskolor, att gälla läsåren 2016/2017 och 2017/2018. Riktlinjerna 
har reviderats och omfattar nu läsåren 2018/2019 och 2019/2020. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer Riktlinjer för Boråselevers möjligheter till studier vid 
svenska gymnasiala utlandsskolor, att gälla läsåren 2018/2019 och 2019/2020, så långt förvaltningens 
ekonomi medger. 
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§ 70 Dnr 2017/UN0103 612 
Redovisning av uppdrag i Gymnasie- och vuxenutbildn ingsnämndens budget 
– Ta fram förslag på hur yrkesutbildningarnas attra ktionskraft ska öka 
Utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2016-12-06 om Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens Budget 2017:2. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen fick då bl.a. i uppdrag att utreda och ta fram förslag på hur 
yrkesutbildningarnas attraktionskraft ytterligare kan öka. En redovisning har upprättats. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att motta upprättad redovisning, och uppdrar åt Gymnasie- 
och vuxenutbildningsförvaltningen att genomföra föreslagna åtgärder. 
 
§ 71 Dnr 2017/UN0104 612 
Redovisning av uppdrag i Gymnasie- och vuxenutbildn ingsnämndens budget  
– Utreda hur praktiknära samarbeten kan etableras 
Utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2016-12-06 om Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens Budget 2017:2. Gymnasie- och vuxenutbildnings-
förvaltningen fick då bl.a. i uppdrag att utreda hur fler praktiknära samarbeten kan 
etableras. En redovisning har upprättats. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att motta upprättad redovisning, och uppdrar åt Gymnasie- 
och vuxenutbildningsförvaltningen att genomföra föreslagna åtgärder. 
 
§ 72 Dnr 2017/UN0055 212 
Remiss – Förslag till ny Översiktsplan för Borås St ad 
Nämnden har tagit del av förslag till ny översiktsplan för Borås Stad. Av planen framgår hur 
kommunen bör utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun. Översiktsplanen ska i 
sin tur ge vägledning för detaljplanering och bygglov. 
 
Nämnden har särskilt fokuserat i de delar av översiktsplanen som rör skola och ut-bildning.  
Nämnden konstaterar att förskola och skola samt högskola finns omnämnt i planen på flertal 
ställen. Eventuellt avses med skola alla utbildningsformer från förskoleklass till 
vuxenutbildning, men detta framgår inte tillräckligt tydligt.  
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att det saknas skrivningar i över-siktsplanen 
gällande utveckling av gymnasieskolan och vuxenutbildningen bl a kopplat till den 
befolkningsutveckling som i planen uppges handla om 30 000 fler boråsare år 2035. Med idag 
totalt drygt 4 000 elever i gymnasieskolan och drygt 2 000 helårselever i vuxenutbildningen är 
det av vikt att planering av även dessa utbildningsformer finns med i översiktsplanens del 
Tillgång till samhällsservice. 
 
Med påpekandet om avsaknad av gymnasie- och vuxenutbildning i föreslagen plan och en 
förväntan på att detta åtgärdas tillstyrker Gymnasie- och vuxenutbildnings-nämnden förslag till 
ny översiktsplan. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslag till ny översiktsplan. 
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§ 73 Dnr 2017/UN0075 400 
Remiss – Borås Stads miljömål 2017-2020 
De tidigare miljömålen för Borås Stad gällde för tidsperioden 2013-2016 och innehöll även en 
miljöpolicy.  I samband med revideringen av miljömålen separeras miljöpolicyn till ett eget 
styrdokument. 
 
Den nya miljöplanen innehåller i likhet med den tidigare planen fyra utvalda områden som är 
kopplade till de nationella miljökvalitetsområdena. Borås Stad har benämnt områdena hållbara 
perspektiv, hållbar samhällsplanering, fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt hållbar 
natur. För varje område finns angivet ett eller flera mål som sedan konkretiseras i ett eller flera 
etappmål. Etappmålen gäller i olika omfattning för Borås Stads nämnder och bolag.  
Miljömålen kommer att följas upp vid två tillfällen per år. 
 
I Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter har miljöarbetet bedrivits i enlighet 
med de tidigare miljömålen. Nämnden anser att de nya miljömålen visar på ett tydligt sätt hur 
miljöarbetet fortsatt ska bedrivas för att bli framgångsrikt. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker Borås Stads Miljömål 2017-2020. 
 
§ 74 Dnr 2017/UN0075 400 
Remiss – Miljöpolicy för Borås Stad 
Miljöpolicyn ingick tidigare i miljömålen för Borås Stad och gällde för tidsperioden 2013-
2016.  I samband med revideringen av miljömålen separeras miljöpolicyn till ett eget 
styrdokument. Av förslaget till ny miljöpolicy framgår att den ska kunna användas i ett 
miljöledningssystem och fungera för förvaltningar och bolag i miljöledningsarbetet. Nya 
miljöpolicyn gäller till och med 2020. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker Borås Stads Miljöpolicy. 

 
§ 75 Dnr 2017/UN0094 750 
Remiss – Borås Stads Program mot hemlöshet 
Borås Stads program för hemlöshet från 2013-2016 har reviderats. Nytt reviderat 
program föreslås efter fastställande av Kommunfullmäktige gälla till och med 2020. 
Programmet är ett led i att hindra att hemlöshet uppstår.  
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvar är att anordna utbildning och därmed 
är Program för hemlöshet inte direkt kopplat till detta. Dock kan elever i nämndens 
verksamheter direkt eller indirekt vara drabbade av hemlöshet och dess konsekvenser. 
Med hänvisning till detta anser nämnden att programmet med de fyra angivna 
målområdena är ett viktigt stöd i arbetet att hindra uppkomst av hemslöshet. 
 
Beslut: 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker Borås Stads Program mot hemlöshet. 
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§ 76  
Anmälningsärenden  
a) Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag – Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2017 

(2016/UN0175 006) 
 
b) Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Borås Stads Drogpolitiska program 2017-2020 
 (2016/UN0090 760) 
 
c) Arbetsmiljöverket. Projektrapport för Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn av skolan 

2013-2016 (2015/UN0107 026) 
 
d) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag – Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD), 

Hans Gustavsson (KD), Ingela Hallgren (KD) och Karl-Gustav Drotz (KD); 
Lokalisering av en ny gymnasieskola i Borås (2016/UN0180 612) 

 
e) Miljöförvaltningen. Kontrollrapport efter oanmäld inspektion vid Almåsgymnasiet 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (2017/UN0054 469) 
 
f) Miljöförvaltningen. Kontrollrapport efter oanmäld inspektion vid Almåsgymnasiet 

Bageri- och konditoriprogrammet (2017/UN0054 469) 
 
g) Miljöförvaltningen. Kontrollrapport efter oanmäld inspektion vid Tullengymnasiet 

Björkäng (2017/UN0054 469) 
 
h) Skolverket. Beslut – Statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning; 

Lärlingsvux/Lärlingsvux+SFI för 2017 (2017/UN0097 047) 
 
i) Skolverket. Beslutsmeddelande – Statsbidrag för att främja lärlingsutbildning för 

bidragsåret 2017 (2017/UN0016 047) 
 
j) Skolverket. Beslut – Statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning; Yrkesförare 

för 2017 (2017/UN0084 047) 
 
k) Skolverket. Beslut – Statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning; 

Yrkesvux/Yrkesvux+SFI (2017/UN0098 047) 
 
l) Förvaltningsrätten i Jönköping. Beslut – Överklagat beslut om tillsättning av tjänst; 

Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017/UN0024 023) 
 
m) Skolinspektionen. Beslut – Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Borås kommun 

(2016/UN0151 612) 
 
n) Skolverket. Beslut – Ansökan om särskild variant (2017/UN0020 612) 
 
o) Skolinspektionen. Beslut – Uppföljning av Skolinspektionens beslut om att lämna 

anmälan om studieresa för elever vid Bäckängsgymnasiet till Borås kommuns 
klagomålshantering (2017/UN0069 612) 
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p) Tullengymnasiet. Statistik – Utbildningsnämndens ansvar för ungdomar 
 16-20 år i Borås Stad som inte går eller genomgått nationellt program, 2017-03-31 

(2016/UN0167 618) 
 
q) FSG-protokoll 2017-04-12         
 
Beslut:  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger anmälningsärenden under a) –q) till handlingarna. 
 
§ 77  
Delegationsbeslut 
a) Delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 14-16. 
 
Beslut:  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i 
protokoll den 26 april 2017. 
 
§ 78  
Kontaktpolitikerbesök 
Redogörelse lämnas för besök vid Almåsgymnasiet. Genomgående för dessa besök är att man 
träffar såväl skolledning, personal (även inom elevhälsan) och elever för att få en bild av skolans 
utbildningar, uppnådda resultat och framtida utveckling. 
 
§ 79  
Rapport från programråd och YH ledningsgrupp 
Anita Spjuth (V) redogör för programrådet Hantverksprogrammet Stylist. 
 
Birgitta Bergman (M) har deltagit vid programråden för Vård- och omsorgsprogrammet samt 
Hotell- och turismprogrammet och informerar från dessa båda sammanträden. 
 
Anders Jonsson (S) informerar från programrådet Fordons- och transportprogrammet. 
 
Sofia Bohlin (S) och Lisa Berglund (KD) redogör för programrådet Bygg- och 
anläggningsprogrammet Måleri. 
 
Anna-Lena Svensson Forsberg (C) har deltagit vid ledningsgruppens sammanträde för YH-
utbildningen Stödpedagog (Yrkeshögskola inom Vuxenutbildningen) och informerar från detta 
möte. 
 
Anita Spjuth (V) redovisar från YH-utbildningens ledningsgrupp (Yrkeshögskola inom 
Vuxenutbildningen) för Teknisk textiltekniker. 
 
Per Flensburg (MP) redovisar från YH-utbildningens ledningsgrupp (Yrkeshögskola inom 
Vuxenutbildningen) för Digital business developer. 
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Vid protokollet 
 
 
 
Eva Lindström 
Nämndsekreterare 
 
Justeras 
 
 
 
Helene Sandberg Anders Jonsson 
Ordförande  
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2 maj 2017. 
 
 
 
Eva Lindström 
Nämndsekreterare 


